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Областните 
администрации засилват 

контрола на 
законосъобразността на 
актовете на общинските 

съвети в усилие за 
намаляване на 

административната тежест. 
 
 
 

Методически документ в 
помощ на областните 

управители ще подпомага 
контролната им дейност по 

отношение на 
законосъобразността на 
актовете на общинските 

съвети като част от 
мерките за подобряване и 
оптимизиране на услугите 
за гражданите и бизнеса. 

        ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Август 2017 
г. До 10-ти август:  

ЗКПО  - деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори 
на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни 
игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. 
Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. 
До 14-ти август:  
ЗДДС  подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия 
ДДС за данъчния период - месец юли. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е 
извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на 
получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки 
на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение 
на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юли. 
ЗСВТС  подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания 
за месец юли 2017 г. Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни 
декларации за юли 2017 г. 
До 15-ти август: 
ЗКПО - месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.  подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства 
за разчетени фискални памети  през месец юли.  Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване 
на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване 
на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юли 
До 20-ти август: 
ЗСВТС - подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за 
месец юли 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. 
До 25-ти август: 
ЗДДФЛ -  внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови 
правоотношения. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от 
ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, 
направени през месец юли, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от 
трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 август. 
До 31-ви август: 
ЗДДФЛ - Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната декларират и внасят 
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни 
физически лица, придобити през м. юли. 
 

 

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и 
допълнително задължително пенсионно осигуряване: 
до 25 август  
за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху получените, включително начислените и 
неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят 
за труд, положен през месец юли 2017 г. /  върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени след 25 юли 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец 
юни 2017 г. / върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или изплатени 
през месец юли 2017 г., отнасящи се за труд положен преди месец юни 2017 г.  / също за 
лицата по чл. 4, ал. 10 от КСО  
за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, 
който е влязъл в сила през месец юли 2017 г.  / за лицата, които през месец юли 2017 г. са 
възстановени на работа по реда, определен в специални закони / за лицата, чието 
уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юли 
2017 г.  
за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически 
служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец 
юли 2017 г. 
 
Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на 
самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица 
 
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: 
до 25 август  
За лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху получените, включително начислените и 
неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят 
за труд, положен през месец юли 2017 г. / върху допълнителни доходи от трудова дейност 
(например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или 
изплатени след 25 юли 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец юни 2017 г.  / за 
лицата по чл. 4, ал. 10 от КСО във вр. с чл. 114а, ал. 1 от КТ  / за лицата в неплатен отпуск 
през месец юли 2017 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание / за 
лицата, които през месец юли 2017 г. са били във временна неработоспособност (КТ) / 
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец юли 2017 г. за лицата, които са 
здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет. 
до 25 август  
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите 
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните 
клонове и поделения за дължимите за месец юли 2017г  
 Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец юли 2017 г. е 
възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. 
 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 
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     ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ Юли  2017 г. 

 
ДВ, Брой 53 от 04.07.2017г. 
 Постановено е Решение № 7 от 27 юни 2017 г. по конституционно дело № 2 от 2017 
г.ДВ, Брой 54 от 23.06.2017г. 
ДВ, Брой 54 от 05.07.2017г./извънреден/ 
 Приет е  Закон за изменение на Закона за движението по пътищата 
ДВ, Брой 55 от 07.07.2017г. 
ДВ, Брой 56 от 11.07.2017г. 
 Постановено е Решение № 8 от 27 юни 2017 г. по конституционно дело № 1 от 2017 г. 
ДВ, Брой 57 от 14.07.2017г. 
 Постановено е Решение № 9 от 6 юли 2017 г. по конституционно дело № 9 от 2016 г. 
 Постановено е Решение № 10 от 6 юли 2017 г. по конституционно дело № 10 от 2016 г. 
 

ДВ, Брой 58 от 15.07.2017г. 
 Приет е Закон за изменение на Закона за Българската агенция по 
безопасност на храните 
 Приет е Закон за изменение на Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България 
 Приет е Закон за допълнение на Закона за Министерството на 
вътрешните работи 
ДВ, Брой 59 от 21.07.2017г. 
ДВ, Брой 60 от 25.07.2017г. 
ДВ, Брой 61 от 28.07.2017г. 
 
 

 
Със законопроекта се предлагат промени в две основни насоки. 
От една страна с предложенията се цели прекратяването на поройната от години практика фирми със задължения /предимно към НАП и с неизплатени заплати на работници/ да се 

прехвърлят на малоимотни и социално слаби граждани, от които кредиторите не могат да съберат вземанията си. По който начин вече бившите собственици се освобождават от пасивите на 
фирмата и оставят всичките й задължения на новия собственик, като в същото време регистрират друго дружество и започват наново. Предложените промени са съобразени с практиката и целят 
да пресекат най-често регистрираните случаи на злоупотреба и избягване от отговорност. Промените - като ефект, са свързани и с намаляването на допълнителни разходи на време и финансови 
средства на НАП и Съдебната система. Със създаването на нова алинея 2 към чл. 129 от ТЗ се ограничава прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица при образувано ревизионно 
производство по реда на чл.112 от ДОПК до приключването му, т.е по време на ревизия. Практиката показва много случаи, при които след връчването на заповедта за възлагане на ревизия, 
проверяваното дружество сменя собствеността си, актът за установяване на нарушения се връчва на новия управител, който го обжалва за да спечели време и след като минат две години от 
прехвърлянето обявява несъстоятелност. По този начин новият собственик и управител поема изцяло отговорносгга за несъстоятелност на дружеството, но не може да му се търси отговорност, тъй 
като деянията са извършени от предишните собственици и управители. Добавя се и изискването при прехвърляне на дружествени дялове да се представя удостоверение от НАП за липса на 
обстоятелства по чл. 112 от ДОПК /няма започната ревизия/ и липса на задължения от публичноправен характер. Съответно - предлага се допълнение, нова ал. 12, на чл. 87 от ДПОК, в която се 
посочва, че при прехвърляне на дружествени дялове органът по приходите издава удостоверение за наличието или липсата на задължения на лицето. В удостоверението се отбелязва и 
отговорността за чужди задължения, задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени и отсрочени задължения с изключение на обезпечените задължения. В случай, че дружеството има 
задължения, то прехвърлянето на дружествените дялове на трети лица излиза от компетенциите на нотариуса и преминава в компетенциите на окръжния съд. Това е регламентирано от нова 
алинея 4 към чл.129 от ТЗ. С тази норма се цели съда да прецени, давайки ход на процедура по стабилизация на дружеството, дали дружеството има активи и икономически потенциал, поради 
което трябва да бъде стабилизирано, или дружеството е свръхзадлъжняло, няма активи, новия собственик не предлага конкретни решения и обезпечения на кредиторите, и дружеството следва да 
бъде обявено в несъстоятелност, като досегашните съдружници и управители понесат и съответните санкции предвидени в закона за лица, които в следствие на управлението си са довели 
търговско дружество до несъстоятелност, т.е. нямат право повече да бъдат еднолични търговци, управители на дружества с ограничена отговорност и на командитни дружества, както и членове на 
съвета на директорите на акционерни дружества. Това е и основния мотив на новата алинея 5 към чл. 129. Производството по стабилизация на търговец има за цел да предотврати откриването на 
производство по несъстоятелност чрез постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му за начина на изпълнение на задълженията му, което да доведе до продължаване на дейността 
на търговеца. 

Втората основна насока на направените със законопроекта предложения цели по-добрата защита на работниците и служителите, които не са получили дължимото възнаграждение за 
положения от тях труд. С промените в чл. 625 се дава възможност на една трета от наетите лица от длъжника по трудови правоотношения да подадат до съда искане за откриване на процедура по 
несъстоятелност в случаи, че повече от два месеца не са изплащани отработените заплати. Това е необходимо, за да могат работниците или служителите да разполагат с инициатива, със средство за 
защита, когато въпреки задължението за това, техният работодател не е поискал откриване на производство по несъстоятелност. Това е начин да се прекрати практиката на ощетяване на 
работници и служители, неполучили дължимото възнаграждение, доколкото забавяйки откриването на производство по несъстоятелност, работодателят често прехвърля имуществото на 
дружеството, а работниците пропускат сроковете, в които могат да претендират изплащането на вземанията си от Фонда за гарантиране на вземанията на работниците и служителите. 

Предлага се и промяна в чл. 722 ТЗ, с която редът на извършване на разпределение на осребреното имущество се променя като вземанията, произтичащи от трудови правоотношения., 
възникнали преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност минават на първо място като другите се пренареждат. Причината е известната констатация, че много 
често при разпределянето не остава имущество за претенциите от четвърти ред, където в момента са вземанията на работниците и служителите, за тяхното удовлетворяване. 

 
  Законопроектът все още е на ниво „първа сесия“, не е гласуван на „второ четене“ в НС, а към момента само са изпратени становища от две заинтересовани институции: 

Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на независимите синдикати в България. 
 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон. 

Двама се 
разхождат из 

гробищата и четат 
надгробните 

плочи. 

- Иван Петров, 
1945-1995. /Адвокат 
и добър човек/ 
- Пфу, двама 
човека в един гроб 
погребали. 


